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O Programa de Saúde Bucal para as crianças da Creche Francesca Zacaro Faraco,
Brinquedoteca UFRGS e Creche Piu Piu tem como objetivo promover e prestar
cuidados de saúde bucal para as crianças. O programa iniciou em 1994 e até 2019
abrangia a Creche Francesca Zacaro Faraco e a Brinquedoteca. Com a diminuição de
vagas ofertadas nessas instituições, sentiu-se a necessidade de ampliar o número de
crianças atendidas. Em 2020, a creche Piu Piu foi incluída após consulta e
concordância de sua direção. No primeiro semestre, a Creche Francesca Zacaro
Faraco possuía 25 crianças matriculadas, a Brinquedoteca possuía 4 crianças, com
idade entre 3 e 4 anos e a Creche Piu Piu tinha 75 crianças com idade entre 1 e 6
anos. Em março de 2020, com a pandemia da Covid-19, causada pelo novo Corona
vírus Sars-Cov-2, a prefeitura de Porto Alegre emitiu um decreto proibindo o
funcionamento das escolas infantis. Durante esse período, as crianças e seus
familiares têm convivido com o impacto psicológico e social do isolamento e
compreendido as manifestações da doença. De acordo com dados de contaminação
por Covid-19 em 24 de agosto, da Secretaria Municipal de Saúde, a faixa etária entre
0 e 9 anos totalizou 339 infectados, sendo 180 do sexo feminino e 159 do sexo
masculino. Felizmente, não houveram óbitos nessa faixa etária na capital. Para
continuar em contato com os pais, professores e crianças foram elaborados materiais
educativos, entre eles, dois informativos sobre cuidados de saúde geral e bucal na
quarentena e estorinhas, os quais foram enviados por e-mail aos pais com o auxílio
da direção das instituições infantis. Também foram repassados manuais
disponibilizados virtualmente sobre a prevenção da pandemia aos professores e pais.
Considera-se que a educação em saúde é primordial neste momento de crise sanitária
e importante para a promoção de saúde.

